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Vispārīgi par sociālo aprūpi

Aizvieto tuvinieku (bērni, paplašinātā ģimene) rūpes.

Nodrošina primāri fiziskās vides tīrību un ķermeņa 

aprūpi (pamatvajadzības).

Ļauj tuviniekiem dzīvot «savu dzīvi» un saglabāt 

ekonomisko aktivitāti.



Vajadzību pēc aprūpes noteikšana

 Jāvēršas ar iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā.

 Sociālā darba speciālists veic vajadzību pēc sociālās aprūpes 

pakalpojumiem izvērtēšanu (APSIS).

 Sociālā darba speciālists apmeklē klientu dzīvesvietā un aizpilda 

novērtējumu, balstoties uz:

 Klienta un tuvinieku pausto informāciju

 Saviem novērojumiem

 Ģimenes ārsta u.c. speciālistu sniegto informāciju.

 Kopā dzīvojošo tuvinieku iespējām piedalīties aprūpē (vecums, veselības 

stāvoklis vai nodarbinātība)



Aprūpes vajadzību izvērtēšanas loģika

Aktivitātes

 Ēšana (t.sk. sagatavošana, 

barošana)

 Mobilitāte (t.sk. ģērbšanās)

 Sevis apzināšanās, kognitīvās 

spējas

 Uzvedība un saziņa

 Higiēna

 Mājas darbi

Veikšanas patstāvība/ atbalsta 

intensitāte

 1. Neatkarīgs – 4 punkti – pilnībā veic 

patstāvīgi, spējas/funkcionalitāte nav traucēta

 2. Gandrīz neatkarīgs – 3 punkti – mēģina un 

lielākoties spēj veikt patstāvīgi, 

spējas/funkcionalitāte ir traucēta atsevišķu 

darbību veikšanai. 

 3. Daļēji atkarīgs – 2 punkti – nespēj veikt 

patstāvīgi, spējas/funkcionalitāte ir traucēta un 

bez palīdzības nespēj veikt saistītās darbības. 

 4. Būtiski atkarīgs – 1 punkts – nespēj veikt 

patstāvīgi, spējas/funkcionalitāte ir traucēta.

 5. Atkarīgs – 0 punktu – nespēj veikt patstāvīgi, 

spējas/funkcionalitāte nepiemīt.



Aprūpes pakalpojuma izvēles loģika

Aprūpes pakalpojumu veidi

Drošības 
poga

Aprūpe 
mājās *

Dienas aprūpes 
centrs

Silto pusdienu piegāde 
mājās

Īslaicīgā sociālā aprūpe 
institūcijā («sociālās gultas»)

Aprūpētā dzīvesvieta

Pansija (ierobežots vietu sk.)

Pansionāts

Lēmuma pieņemšanas princips

 Primāri nodrošina vajadzības ar 
pakalpojumiem, kas neprasa 
mainīt dzīvesvietu.

 Ja šāds apjoms nav pietiekams, tad 
ir tiesības uz pansionāta 
pakalpojumu.

 Jo plašāks aprūpes pakalpojumu 
klāsts, jo vēlāk būs nepieciešams 
pansionāts.

* (2 -35 stundas nedēļā atkarībā no aprūpes vajadzībām) 



Vispārīgie samaksas nosacījumi valstī 
(Rīgā ir labvēlīgāki nosacījumi)

Valsts

 Par saņemto sociālās aprūpes 

pakalpojumu maksā klients, 

izņemot ja ir atzīts par trūcīgu 

(1. – 272 eiro, 2.un nākamie -

190 eiro), maksā apgādnieki.

 Ja apgādnieks atzīts par trūcīgu, 

maksā pašvaldība.

Rīga

 Augstāks slieksnis (500 eiro), 
līdz kuram klients nemaksā, vai 
arī noteiktiem pakalpojumu 
veidiem visu maksā pašvaldība.

 Atsevišķi dzīvojošie 
apgādnieki ir atbrīvoti no 
obligāta pienākuma maksāt par 
aprūpes pakalpojumiem.



Samaksas nosacījumi Rīgā

Ja ienākumi līdz 500 eiro mājsaimniecības loceklim, 

maksā pašvaldība

Aprūpe dzīvesvietā (aprūpe 
mājās, siltās pusdienas)

100% maksā pašvaldībaDienas aprūpes centrs (personām 
ar demenci/ GRT/ bērniem)

Ja ienākumi līdz 500 eiro mājsaimniecības loceklim, 
maksā pašvaldība

Aprūpētā dzīvesvieta 
(paplašinātā aprūpe mājās)

Ja ienākumi līdz 500 eiro mājsaimniecības loceklim, 
maksā pašvaldība

Īslaicīgā sociālā aprūpes 
institūcijā (sociālās gultas)

85% no klienta ienākumiemSociālās aprūpes centrs 
(pansionāts)



Aprūpe mājās bērniem
Kam ir tiesības?

 Bērni ar funkcionāliem traucējumiem 

līdz 20 gadu vecumam

 VDEĀVK atzinums par īpašās 

kopšanas nepieciešamību

 ģimenes ārsta izraksts par to, ka 

bērnam ir nepieciešams noformēt 

VDEĀVK atzinumu par īpašās 

kopšanas nepieciešamību

 noteikta invaliditāte vai izsniegts 

ģimenes ārsta vai psihiatra izraksts 

par nepieciešamību noteikt 

invaliditāti

Finansēšanas kārtība

 Netiek vērtēti ģimenes ienākumi;

 RSD līgumorganizācija vai 

 paša izvēlēts reģistrēts pakalpojuma 

sniedzējs:

 Vaučers līdz 490 eiro mēnesī

 Pabalsts aprūpei 56,91eiro mēnesī (ja 

ienākumi ir līdz 500 eiro uz vienu 

mājsaimniecības locekli)



Tuvinieku zināšanai

• Rīgā ir 11 Teritoriālie centri

https://ld.riga.lv/lv/paklautibas-

iestades/rigas-domes-socialais-

dienests.html

• Lai noskaidrotu, kurā Rīgas Sociālā 

dienesta teritoriālajā centrā ir jāvēršas

https://ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html

• Informācija sadaļā Senioriem -

https://ld.riga.lv/lv/

https://ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests.html
https://ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html
https://ld.riga.lv/lv/


Paldies par uzmanību!


